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 1و10/-٠185 يراب .م.ج
 اهب ناك دال ةَرََع نرسل عيا ٌنبإلا وهو ادْئلْتُكْسا يف َدِلُو

 ْتكَرت يتلا َُتقاقت نأ َربَع هرب ٍةعواج يف ُهَمولُع ىَقلَت .جيست ٌلِاع
 ظ .ِّمأ عم ٍلرْنَملا يف د ْتأَدَيهيف رتألا َمطْع
 و دعا نوع يح داعم عي

 ٌيقيسوملا ِدْقّتلاو ةّيِحرْسَملاو ةّيِبدَألا ٍتاطاَشنلاب ةعماجلا يف

 ىلإ ةؤوجّلو يدار لاح نع ةلاعتياهاباك ضخ ين هلع َفرُع

 «ناب رتيب» ِتيِّصلا عئاذلا هباتك يف ٍلْيَملا اذه لُثِم لجن . ةكوفّطلا مالخأ

 ُهَمّدَقُت ْنأ ان ُهَمَدَقُت نأ انُر مذا 21974 ماعلا يف َرِشُنو 4 ماعلا يف َبيُك)

 .«مالخألا ةريزجا ُهيْمَسُت نأ انرنآ يذّلاو يِبّرعلا يراقلا ىلإ | َموَيلا

 ْمِهِقْوَت 3 هر ٌرابكلاو ٌراغّصلا حم قياغلل قر ٌثباتِكلا

 دقو .رَْكلا ةَبَحَمو ًةَعاجّشلا مهيف ُبِطاخُيو ءِتارّماغُملاو ٍلايَحْلا ىلإ

 .اًقيوْشَتو الام ديت ِةَنوَلُم موسي هوز

 «ةّيرلاعلا صّصقلا» ةّكِسْلِس

 نامْيَلُس ِكِلَملا ٌرونُك -4 رثكلا ُةَريِزَج ١-
 اَمَْيَنينامَك يف ملاعلا لْوَح-١٠  ةّيرسيوّسلا نشنيور ُةَرْسَأ -؟

 ديعلا ٌةكوُشْنَأ ١١ ةيرعلا ةقيدعتلا لت

 فاصْفَّضلاو ُحيّرلا-١١ >> ٍضْرآلا ٍنِطاب ىلإ ٌةَلْحِر -4

 ديعتكلا آلا نْيئيِدَم ٌةَّصِق -5

 مالخألا ٌةَريزَج ١- 4 دوقفملا ٌملاعلا -

 ريخألا ٌبراحُملا 6 ةئالّثلا ُناسْرُفلا -

 ليئزكشاب حبك -



 قاظُم ريبلا روتكلا : داكتعإ

 ىبكاَم نكح :موكسُر



 ذيك مل ي يذلا ُدَلَولا

 كلذ . لم ريكي مل يدّلاٍدَلا «ناب ريب ّصِق ُباتكلا اذه يوي

 .مالخألا ٍةَريرَج يف َسيعَِل ءاريغَص لاي ال ناك َنيح ءَبَرَ هن

 000 .مهمالخأ يف ةَريزجلا َكْلِي ُلافطألا ُر 00

 ةَريزَجلا َكْلَي يف ِءْيَش ْنِم امو .ِنارّيْطلا ىلع َنيرِداق اونوكُي
 1 حتي ذأ نكد

 ةهئلللا دلل

 ب ةذكندتلل

1 

 اًنايخأ ٍةَدْحَولاِب ّسَحَأ اذإ َناكف .ِنارّيَطلا ىلع اًرِاق رّئيِب ناك
 ىلإ ِكيبابّشلا لح نم َعَِمَيِل ءِرَمَبلا ملاع ىلإ | اًدئاع ٌريطَي
 ناكو .مْوّنلا لبق َنِحِدالْوأِل ٌتاههّمألا اهيوُرَت ٍءاسَملا ٍتاياكح

 اًفافر قريزجلا ىلإ | مز دع انزيم بطِطَي نأ م

3 



 ٌبيرَق ناكم ِرَشَبلا ملاع يف ارك هيب ناك يتلا نامألا َنِ

 ٌةَدْيّسلاو ٌدّيَّسلا شيعي ناك ْتْيَح «ةّماعلا ٍقئادحلا ىدخإ نم

 .نوجو لكْيامو يدْنو ةماعلا امُمُدالُؤَأو غنِلذاد

 ٍةَكْرُغ َبْرُق هراجو يف ماني ظَقَي لك ةَنالَثلا ٍدالْوَداِل ّناكو
 َنوكيل ٍلاحلا يف ِْيإ َرَمَ و اَلْيَل ٍدالْوَألا ُدَحَأ ًظَقْبَتْسا اذإف .ْمِهِمْوَن

 ىلإ دالؤألا ٌقِاريو ِهَف ي َّ
 .راطمألا ٍلوطُم َةَيْشَح ٌةَصَرْدَملا

 ناب ريب ًءاج نأ َةَلْيَل ة ٍةَسارِحلا ىلع اًمِاق ُبْلَكلا َكِلذ َناك ولو
 :ةّمقلا ولج ثاوخأ ْتَعَقَو امَل ءِليِحّرلاب َدالْوَألا يرْغُي

 فت © كفر
 ةقيرط قي رتيب

 ٌبِحُت قّلُخلا ٌةَنَسَح ًةَصوشَب ةَأَرْما غئِلزاد ُةَدّيَّسلا ِتئاك
 51 اهِرْدَص ىلإ م ْمهْمَضو ميليفَت نم ذكتو ءامَج اً اهَدالْؤأ

 نعالو ٍبْلَكلا ٍنَع ضار َرْيَغ ءماسيتبالا َليلَق ٌناكف خلاد ديس

 .ٍلِزْنَملا يف هوجو

 د نأ غيلذاد ٌةَدّيَّسلا ٍتّداتْغإ
 مَعَ .ٍءاسّملا ٍتاياكح نم
 ْمُهارُت مبا :ٌةكياق 0 يهو ٌحّرخَتو ٌةَفيِعَّضلا ٍلبللا هل

 وحل

 مهر هع 0و
 رظنَت نأ كَ آَرَدُق ولو .مالخألا ٍةَريِزَجب وملح اوناك دقل

 كْيارَلَو .ةعئار ٍناوُلأب 1 اول راك يف كاذتآ

 سو شبل ٍرويَط ضخَبو ءِناصْرُق ٌةَئيفَسو ةَرْيَحُب ٍمْسَّرلا يف
 :اةناجنم يروه (ىجتمالقلا)

 8ك



 فار رت يحي عا مصرا

 ٌلافَط أيا يو ةيقَح ٌيقيفح لع هناك ودب داخألا ةريزج نإ

 .ًةَءاضُم ِلْيَللا ةَبْمَل وكت ْنَأ كاذتآ

 ٍثيدَحلا نم نوري وناك اهقالؤأ نأ عقاد ديلا ريح دقو

 0 ا :َنولوقيو «ناب ريب هُمْسا ِدَلَو نع

 ذه َلْثِم ْمهِسوؤُر يف َعَضَو ْنَم يرْذَأ ال» :ٌلوقي غنياد ٌدّيّسلا
 «.ةَميخَّسلا ٍةّصِقلا

 مؤّنلا ِةَقْرع كابس َتْحَت عناد ٌةَدّيَسلا ٍِتَدَجَو مْوَي تاذو
 .ٍلْكَّشلا ًةَبيرَغ ِرَجَش ٌقارَْأ

 َّنأ دب ال» :ٍدالْوَألا ىرْبُك يهو «يدْنو ُةَريعَّصلا ٌةانَقلا ٍتَلاق

 .(لِوُهُم ٌدَلَو وهف «ةءارو اهّمّلَح دق ريب

 ىلإ َقَلَسَتي نأ نيني تنيك ْنِكل» :ٍبارْغِتْسا يف ذ مَألا ِتدَر

 «!َنيِمْلَْت ِتْنُك ِكنأ ديال ؟ةيلاعلا مولا مْ

 َلّظلا
 يلاَتلا مْوَيلا ٍءاسَم يف َتّدَح دقف .ملخَت نكت مل يدْنو َّنِكل
 تصح هِيرطتلا يف لَن هدالؤأ مْ قرع يف ملا تاك نأ

 ُةَدِفاتلا ٍتَحَتَمْلا ةأْجَمو .اهْيْيَع ُبِلاعُي ْمْوَنلا ارو ٍديِدَش ساعت

 !ِرَجَّشلا ٍِقارْؤَأ نم اَبْوَ د سبي دََو ِةقرْعلا لخاد ىلإ اهنم َرَمَقو



 ُةنأكو ة لا يف ٌرودَي حار ٌبيرَع ٌريغَص ٌءْوَض دولا ءارَو َلَخَ
 َّنأ اهرْؤَق نم ْتََرَعَو عناد َةَديَسلا َكِلذ طب دقو .يَح نياك

 .ٍفْوَح َةَحْيَص ْتَفَلْطَأو !ناب ريب وه ىتَقلا

 عّرْسأو .اًبراه ِكاَبُشلا ىلإ ُدلَولا ٌدتزاف حبني ُبْلَكلا ءاج
 لخاد هنم قي ملو جرح دق ناك دولا َنِكل كابا ُلِفقُي ُبلَكلا

 .اهلَصَمف لظلامدَق ىلع ُكابَشلا َقبْطَأ دقو . ُهَلِظ الإ ِةَقْرْعلا

 .َيَديَس ىلإ اهُليْحَيو ِهِمَك يف للا َمَدَن ُذ ُبلَكلا َحَرْسَ

 .جارذألا ٍةئازخ يف اهْنَعَصَوو يانج اهو ُةَدّيّسلا اهَكَوانَتف



 قئكداحلا َكْلِي ْنِم عوبشأ َدْعَب «عُئِلراد ُةَدّيَسلاو ُدّيسلا ناك 3
 غنلزاد ُدّيّسلا ّناكو ءرواجُم ٍلِْنَم يف ٍءاَسَع ةَلْفَح ىلإ ٍنْيَوْعْدَم

 ُحْبَْي ُبْلَكلا َّذَحَأ .ِلِزْنَملا ةعاس يف ُهَطَبَرف ٍبْلَكلا َّنِم اًبضاغ

 :ثلاقو تلقا ُةَجْوَّزلا ٍتّسَحأف الِصاوتُم احا

 «!ِرطَخلاب بياسخإ َدْنِعاَلإ حالا اذه حبي ال»

 «.ُءاشَعلا انئاف اّلِإو ىعرشأ !ٌءارْم» :اهُجْوَر لاقف
 يف لْبَللا ٌهَبْمَل ثآَنَطْلا ىّتح ٍلزْنَملا ُباب َنِلْغَأ ْنِإ امو 0 ا ل ل

 ٌبيرَغ ٌقاَرَب ٌءْوَص ٌةَْجَف ِةَقزْغلا يف َرَهَظو .دالؤألا مؤ ِةَكْرُع
 66 مهل

 ملو .ءام ٍقيِرْبِإ يف ٌرَمتْسا مث «ةتازخلا جارذأ َنْيَب لقتتَي حار
 .ليب رّكذَي اهُمْسا ٌةَريْغَص َةّينِج الإ اًءْوَص ادب يذلا َكاذ ْنُكَي

 ام َناعْرُسو .ُهْسْفَت ناب ريب ةَدِفاَنلا ىف ادي ةّيلاَثلا ٍةَظْحَّللا ىف



 ينيرأو !كانتت اي قي دا لاقو ِةَقْرُغلا ٍلخاد ىلإ َرَفَ
 مآ هب اهيدانُي يذلا ٌمْسإلا وه كنتو (!يَّلِظ وه َنْيَأ

 دولا ّيَِعَّلا اهتْؤَصِ لبي رك ُهئربخَ
 .جارذألا

 ازئال لاك لبن جين جزألا لأ هلم تي جر
 مث ءاملا َبَرَج .هَلِظ َقِصْلُي نأ ٌلواحُي ضْرَألا ىلع َسَلَجَو .هيف

 يفو .سأيلاب ّسَحأف ُقِصَتْلَي مل ّلَظلا َّنِكَل َنوباّصلا َلَمْعَتْسا
 :هل ثلاقف ءيدُنو ْتَطَقْبَتْسا ِتْفَولا اذه

 «؟كمَألا ام»

 (!ّيلِظ ٌقاصْنإ ٌعيطَتْسَأ ال» :اًيكاش رّئيب باجأ

 ْتَبَلَجو ثماق ّمُث .«كل ةطيخأس .ُهايِإ ينِطْعَأ» :يدْنو ْتّلاق
 4 يك

 .ّلُظلا ٍتطّيَحو ءاهلاغُشأ َهَّلَس

 ا ع 5 0 عا

 دحر نسب يي ىلع هدزلإ هلاط ةكؤك اياب اورش دقي 23

 ا ام» :اًحِئاص ٌزْفَقَي حارو ءيدْنو َرْكْشَي ْنَأ
 .(!يئاهد

 ّمَظْعَأو يئاكَذ دش



 .رّئيب ٍفّرَصَت نم ْخِعَرَْت ملف « 00

 ةطايخلا َناَبتْشُك اَّلِإ اهَمامَأ ْدِجَت ملف اعيش ُهَيِدْهُ ْنَأ ْث

 .هفطخم رار نم هب الطولي ارز ءاهيّيدَم لباقُم رّتيب اهل َمَّدَق

 اذهل اًرّدَقُم ناكو .اهقنع َلْوَح اهْنََلَع ةلسَلس يف يد ُهْنَعَضَوَف

 !اهتايح ٌلِقني نأ لا

 فك اهل ىكحو هاهلُك ِهرابخأب ةديدّجلا ُةََقيِدَص رتب َتَدَح

 نأ اهل دقو .ِتاَنجلا عم ٌشاعو ٌريغَص وهو ِهيْيَب نم برم ُّن

 مولعألا وبرج ينانألا نييةلار .ةقب زكا 1 ريغَتت مل هن

 َنيِعئاضلا ٍدالْوَألا َعَم

 يف مهاب نم اون كئلوأ مه توعِئاَشلا الل

 ىلإ اولسزأ مبعد ٌدحَأ لأْسَي مَ امو .ْمُهّْنَع رايكلا ٍلاِْشْنا ءانَْ

 .مالخألا ٍةَريزَج
 ٌتاذ َتَدَح» :رئبب اهل ٌلاقف :ٍِتاّينِجلا نَع يدْنو ْتَرَسْفَتْسِإ

 ءزج لك لوح ءءزج ٍفلأ ىلإ ٍلْفِط ٌةكْحِض َتَعَطَحت نأ مْ
 لك يف ٍتاَينجلاب َنونمْؤُي ال مالا ذه دالؤألا ركل .ةّينج ىلإ

 ؛.ةنيم نهْنِمٌةدحاو مَ «ٍتاينجلاب ويا هنأ َلِط ُحْرصُ ةر يلا عا

 ةزجتنم لازكال ثتاك يّلا ليي كتب رب َرَكَذ ُتيدَحلا اذه

 ٌةجاتْهُم ليي ركثت ْتَجَرَحَو «َجْردلا ُحَتْفَي عَرْسَأ !ةئازخلا لِخاد
 تينا مك ةيراهلا ةلطاك لرألا يف هوك ثضارر كيا
 «!اهَلَمْجَأ ام» :ْتَقَتَمو يدنو اهْنَأَرَف ءوكوكلا ٍةَعاس ّقْوَف ٌةَظْحَل

 ْنَأ اَدَبَأ اهّبجْعُي ملو .اهتمرَكو يدْنو نم ثَراغ دقف كي ا

 .رئيب ىلإ ةيِدَه اهئابتْسُك ةاتَلا َمَدَقُت
1١ 



 !ينوعبنا ءينوعبتإ

 رتبي ّلدَحأَو .نوجو ليام نم لك ٍانْبألا وِذه يف ٠

 رابخأ يوزيو ْمُهُميَِر وه َنيِّلا َنيعِئاَضلا لافطألا ِنَع ُتَدَحَتي

 .َِئِصارَقلا ّعَم مهكراعمو مهتارماخُم

 (؟ٌتانَب َنيِعِئاَضلا ٍلافَطَألا َنْيَب َسْبَكآ» :يدئو ثلا

 5 َنَْقَي ال ُتْيَحِب ءاكّذلا ني ُتاََتَقلاف الد :ِثْبْخَب 2

 ٍتاياكج انل َنيِوْرَي تاهت وأ ٌتاوَحَأ انَدْنِع نق .َنِهِتابَّرَع نم

 «.انيايث َنْحِلْصُيو

 م



 ّنِم ٌريثكلا ُفرْعَأ انأ !ٌريكسم» :ٍبْلَقلا ٌةبيعلا يدْنو ْتَقَتَم

 ىَعْسَي ام وه كلذ ناكو "ا تالا ٌحلْضأو «تاياكحلا

 .مالخألا ٍةَريزج ىلإ اهْيَوَحَاو يدْو ذأ ْنَأ ةارأ دقف يب يل

 .َناريَطلا ُمُهَمّلَعُي ْنَأ َدَعَوَو

 خي لكلا ناك ِءانْنألا هله يف

 .اًءوس ِرْمَألا يف َّنَأ ٌسِحْي ناك .ُ 3

 ٍلْبملا َبْوَص اديدَ اًضُعَر صكرو «تالفإلا َنَِنكمَتاًيخأ

 َلفَحلا اكرتق ٍنْيَدِلاولا كِل قلك .ٍءاشَعلا ُلْفَح هيف ُماَقي يذلا

 .ٍلَجَع ىلع

 ايِرْحسياًداذَر ٍدالْوَألا َلْوَح رت دق ءِتْفَولا اذه يف هيب ناكو
 :لاقو .ًنوريطَي فك ْمُهْمَلَعُي َدَحَأو

 و
 ْنَأ ٌلواحُيو ءاَديَدَش اًحابَن



 .«ًنوريطَت ْمُكَْفْنَأ وكرت كو ِنْيَقيَكلا اوكٌرحُت نأ الإ ْمُكيَلَع ام»
 َدْعَي ٌةحاولا مُهَترِسأ دالؤألا كرت .اًراط ِةفرُغلا يف ْمّوَحُي ع ارو

 ام َناعْرُس ْنِكل .اَقلَق اًنارَود ةيادبلا يف َنورودَي اوحارو ءِرَحآلا

 .نارّيطلا اونقتأ

 ملل م :لكيام عاصو
 ٌديِلاع َةَعّبق 2 ةعبق نبي ناك 2 َء «!اورْظُنأ» :نوج اص م ٌ

 +523 ضو يدنوب تحاصر ,٠ .ضقشلاب ةصأر برت كيش

 «!َكِلذ َلَمْجَأ ام»

 دالؤألا مْ ةَقرُخ نأ اظحالف ِلْنَملا ة ةَبَوَب ىلإ نادياولا َلَصَو
 موتا بايثب ٌةكالَث اًفايْطَأ ِةَدِفاَنلا ةّراتس لالخ نم ايأَرو ٌةَءاضُم

 1 5 سامو

 رع ىلإ نادللولا عرس

 اردو موجب بتل لا كل واسم يف لا نحو

 .يدْنِوو نوجو لكيام َحَرَح



 ناريطلا هلخَر

 اكان ليصل اورج عاتي ذأ يدنويرتي رك
 ّعَم اولِصيف اًميِقَتْسُم اًنارّيط اوريطَي مث انيمي اوهجّتَي نأ الإ ْمهْيَلَع

 .حابّصلا عولُط
 ْنَأ يدْنو ثقاخو ءاَدج ةليوَط َكِْ نارّيطلا ُةلخِر ْتَدَي ْنِكل

 حار .اًدج َةَيلَسُم ِةَلْحَّرلا ةيادب تاك .ةقيرط ّلَص دق رتب نوكي

 ْنِكل .موجلاو مويا َنْيَبَنوِبَعلَيو ِءاضَقلا يف َنوقباسَتي دالْوألا
 وري مهو زاب اوتخأو لا مهي لع تل ورث

 اطل مهل ُتْطْخَي رب َدَحأو .َنيعِئاج اَضْيَأ اوناك .مْوَنلا بايت
 اًماعَط ْنُكَي ْمَل َكِلذ َّنِكل ركل «ِءاضَملا يف ةَقَلَصُملا رولا ريقاتم نم

 كا

 ٌرطَح انه ْمُهَهَجاوو ءرْحَبلا َقْوَف َنوريطَي كلا اودَجَو مث
 دقو 00 جاومألا َرْخَ ىوَهل ْمُحَدَحَأ مان ولف ليج

 نقتل ل ١
 قراهم ىلع ُلدَي اَهرَصَت َكِلذ يف ىدُنو ْثأَرو .ِرْحبلا يف عوقؤلا
 طل رع لذ ان

 كدثَي ناك اه اًدينَكو .ةَريثك ةّيِضارعِتْسا ٍتاكّرَب ريب َماق دقو
 مويّغلاو ِرَْبلا ٍسِئارَع ىلإ اهيف ْتَدَحَكي ٍةعيرَس ٍتالْوَج يف ُةَقافر

 .موجُلاو



 اك لا تكاك !مالخألا ةريزَج ْمُهَتْحَ اك اًريخأ

 5 .اهولّيَخَت امك هتاف ٌةَريِزَج اهْؤأَرو ّيَعَّدلا اهِتَمِشَأ روني
 .ةيربلا تاناوّيَحلاو ءِرمُحلا ٍدونُهلا ع َحاوخأو كربلا اهيف

 ما .ُفيخُم ٌمالَظ َّمَحو ِرَْبلا ءارو ٌسْمّشلا ٍتَصا مّ
 يف اوناك ول اَئَمَتو َلْحَّرلا كلت 00-0

 نوريطَي ِتْفَولا اذه يف اوناك .ِلبللا اهُئيضت يتلا ْمِهِتَ

 5 اك «ًطوبُهلا َنوعيطَتْسَي ال ْنِكل ءراجشألا ٍسوْؤُر 0

 .ةريزجلا يف ٍلورتلا نم ْمُهعتْمتو مُهُمَكدَت ةّيَح
 ا ايدل ٌةانيعو ريب لاق

 ٍةَريزَجلا يف انّديرُي ال ْنَم»

 ّمايِقلا َنآلا نوديرتأ» :لافو ٍلاوّسلا 0 رتيب ْبِجُي مل

 اًناصْرُق راجمَألا َنْيَي َّنِإ ؟ياّشلا َبْرش َنولَّصَقُت مأ ٍةَرَماعُمِب
 وعفرم قه

 اهلك ْمكِش اذإ ءاّمئا

 (!َياّشلا ّلَضَمْلا :اًعِرْسُم لاقو نوج َفاخ



 ما اسو
 ِناطْبَقلا ٍبِعْرُملا م مهويعرو ةَصارَقلا ِنَع ريب ْمُهَكَّدَح مث

 .ِءامّدلل ٍضَطََُملا ِناطْقلا كِل اوعمَس دق ْمُهَلُك اوناكو . كوه

 «!ىنَْيلا ُهَدَي هل ُتْعَطَق انأ» :ِرْخَفِ ريب لاق

 «؟اَذِإ لاقل ِنَع ٌرجاع وهف» : لوقت يدنو ْتَعَرْسَأ

 امك ُلِوْمَْسَي اًيييدَح اًفاطُخ ِهِدي ناكم يف هل نإ .لياقُي لب"

 .دالؤألا ٍداسْجَأ يف يالا (!ُبلْخِصلا ُلَمْعتْسُي
 نإ :ن باع ِنْيْيَعِب ِدالْوَألا ىلإ ظني ٌرظنَي وهو «فاضأ مث

  ينردياذأ مراد ةلاحت ل يَ نطيل اذه َم َةَكَرْعَملا

 .«يدْخَو هلِياقأ ْنأ ُديرأ ٠ اهب كتي أ لل
 لِيأَو رح دق ٌةمِصارَقل نأ نم ليي ركن ْمُهْنَدَح «كاذ دع

 ِءْوَضلا َّنِم هقافرو رئي َمِقْوَم اوَُشَتْكا ُمُهّنَأو وج غول ريبَكلا
 .اهّسْفَت يح ُهُعِشُت يدّلا

 يلا نوج ّيقاط يف َةريَّصلا هينا َنوُبَحُي ُدالْوَألا َعَرْشأف

 .اهُليْحَت يدْنِو تناك

 نم َةَقيذَك ٌةَِصارَقلا ٌقَلْطَأ دقف !ٌلئاه ٌتْوَص عيش 1

 يىاضَقْلا يف اورادو مهروهُظ قلع ذالؤألا َتلَقْنإ .ْمِهَِفْذِم

 .دالؤألا نع ركْدِيو يدنو ْتَلَصَْلاو

5-5 

 دع عا



2 

 ثئاك دقو ءيدنو نم ٍصْلَخَنلل ليي ركذت َةَصْرُف َكْلَي ثناك

 ٍفِلاخُم ٍهاجّنا يف اهثداقو اهُتَقيِدَص اهَّنأ ْتَرَهاظَت .اهنم ٌراغَت

 َنيرَحآلا ٍدالْوَألا ٍناكَمِل
 مالخألا ُةَريَِج

 ٍةَريزَج يف ٌةايحلا ِتّبد دقف ٍلوصّؤلا ىلع رج رتيب َكَشْوَأ دقو امأ
 َجَرَخو .٠ .مِهويعَر نع َنوَُْمُي َنوعئاَضلا دالؤألا جَرَت .مالخألا

 ٌرْمَحلا ٌدونُهلا ناكو .َنيِعِئاَضلا دالْوَألا َنودراطُي ٌةَئِصارقلا

 ادد ةريقلا قار ةثيلا كاناويعلاو ةَئِصارَقلا نو ودَّضَرَتي

 .َنوقّتلَي الف ٍَريَِجلا يف َنوُرَطُيْمُهَلُك اوناكو
 زئتو ءُسوحْنَملا زأوت :مه همس َنوعِئاَضلا لافطَألا ناك

 مِئاد ناك يذلا ُيِقَّشلا يلزوكو ءُرورْغَملا يلثيالسو ءٌشوشتبلا
 !رْيَغ ءاطخأو هئاطخأب َفِرتعَي َ , داص: تح بواتقلا يف عوقؤلا

 يف َةَّنّسلا ُدالؤألا َقَلَطنا ِدَقو .ِنْيَمَءْوَت اناكف ٍناريخألا ٍنادّلَولا اًمَأ
 .لجذخ ْمُهْنِم لك ِدَي يفو «ٌيِداحأ ٌّففَص يف ٍلاغْدَألا



 ٍِتارَظّنلا يوّذ ٍلاجّرلا َّنِم ٌةَباَصِع مه اذإف ةنِصارَقلا دوب مَنِ
 يفو ٌماشو ٍمهِداسْجَأ ىلع ناك .ِةَبِعْرُملا ٍتاوْصألاَو ديّرُشلا
 ةتصارقلا دش مَ اًعيمج مهنع َفرُعو .ئيََذ ٌتاََلَح مهنا 1

 اذ «يمسي ُهُمْساَو َِصارَقلا ٍءالؤه ٌلَحأ ناك ذقؤ .ُةَلاَذَتَو ا

 ةَقيقَحلا يف ُهّنِكل ءِن َراَظَ ِْيْيَع ىلع ْعَضَي «شوش ٍعيدَو وجو

 حارج يف َريصَفلا ُهَفْيَس لدي نأ ةاتغا ِدَقو . اًعيمَج ْمهََوْسَأ ناك
 .ىذألا يف اًناعْمإ اهيف هبي و هموصخ

 مل .اًعيِمَج ماكلا ًاَوْسَأ َناكف كوه ُناطْبَلا هِةَئِصارَقلا ٌميع 5
 ُةَتلَماعُم ُهَلاَجِر ُلِماعُي َناكو .وه ومد ةَيْؤُ الإ بلا ٌءْيَش 3 في

 يذ ِبَرْشَمِب ائيعَتْسُم ٍدِحاو ِتْفَو يف نْيراجيس ُنَحَديو بالكل
 هلم 2

 نانْيَعَو هَدَمْجَأ ٌليوط دعو ل ةيقف هو كرهل داك
 دوش ِنالَعَتْشَت ناتدقاح ِناواقُرَر

 هارب طا نفب 0 ٍدَحَأ نم بِضَعاذِإداكو



 ناطَبُقلا َكِلذ . اًعيرَص ُلُجَّرلا ُطْقْسيف وِمَف نم ٍنْيَراجيَسلا َبَرْشَم
 هعمل <

 .دودّللا ناب رّتيب ٌوَدَع ناك

 الط رفحا دوما َنِ ةَعام ةَئصارقلا َكِيلوأ رأت ناكو

 ناك .مهسوؤف نولوخُي رك اوراسو «ةيهاز ٍناولأب ْمُهَموِحَو

 ةَقبئَزلا مهتَريمأ م ٌمْساو َنيَّصلا َدَسَألا دونُلا ءالؤه ميعَز مما

 لقت الو «ِسْفَّتلا 3 ءٍلامَجلا ةَقئاف ٌةَريمألا ٍِتَناكو .ةيرّلا

 .ٍلاجّرلا نو َنيبراحُملا ِنَع ٌةَعاجش
 ةوسألا تقف .ٌةَصرَتْفُملا هيلا تاناويكيلا تعبان مث

 ٌمْحَض ٌحاسْمِي اهعم ىشّمو ةَعئاجلا اهَماوْفَأ ةَحِتاف ٌرومتلاو

 .عيرُم

 ٍروذُج َتْحَت نئاكلا ُمِهِفْهَت ىلإ َنوعئاضلا ُدالؤألا َلَصَو

 ل ل .ةيلاع ٍراجْشَأ

 ٌةئِصارَقلا ِنُكَي ملو .ٍفْفَكلا ىلإ ليو ْمُهِْ دولا هيف ُلْدَي

 .ةَقْيَّصلا ةّيَرّسلا باوُبَألا هذه اوفَشتْكا



 اودارأو ةّباغلا راجشأ َنْيَب ُضُكْرَي زب ىتَقلا ٌةَئِصارَقلا ىأَر

 :اَ َكِلذ م مهتم كوه اطل نكل هب َكاسْمإلا
 طف تبت ىلع َسَلَجو «!دِحاوب يتم ال .اًعيمج ْمُهُديرَأ»

 .ةئاغلا يف نوحي ةلاجر حار انبي هرظعي ةويبك

 ناب رّيب هل َّمطَق َفْيَع يمس هِناصْرُقِل كوه ناطْبَقلا ىو دقو

 جاسُمَي ىلإ ةعوطقملا َدَّيلا ىمَر دقو» :ٍيدَش تحي لاق مث دي

 َكلِي ُدْنُم وهو .اهَمْعَط حاسْنّتلا بف كلانُه نم ٌرْمَي دعي ناك
 ءارارم َّيلِإ ُلِصَي داك دقو ! ينم ّيقَب ام َلُكأَيِل يتدِراطُي ٍةظْحّللا

 املك ةعاَسلاةكَمَت عش رصف هرب ةعاس اميمة نأ الْوَل هل ل 1
 )2 ٌبْرهَأف ينم برقا

 َكُلُكأَيِم قَكِبْحَتلا ِنَع ٌةَعاّسلا ٌفَقَوَتَتَس موي َتاذ» :يمس لاق
 «!حاسْمَتلا

 «.يبِعْرُي ام وه َكِلَذ» : كوه ّلاق

 هزه ِرْطْقلا ب !ٌقرَتْخا ينإ» :ْخُرْضَي وهو كوه َرَدَق ٌةَأْجَف

 «!ِرْمَجلاك ٌةتخاس

 ىلا دالؤألا ٍفْيَك ِةَمَحْدِم ىلع ٌسِلْجَي ٌناصْرفلا ناك دقل
 ُناصْرُقلا َكَرْدَأ ام ٌتاَعْدسو .هبِمَّنلِل رْطُق ٍلْكَش ىلع اهوعَتَص
 ُهَلَغَش ٌفولأَم ٌتْوَص ٌهءاج ءةَطّْللا َكْلَي يف ' «ْنِكل .َكِلذ ٌُريرُشلا

 يمسيو وه َعَفَدْلاف ةَعاس ٍةَكَتْكَت َتْوَص َكِلذ َناكو هِدالْوَألا ِنَع

 .نْيبِراه



 ىلإ ! ٌريشُي وهو ٍلَجسَع ىلع بن اعو ٌمِهِئَيْخَم نم ُدالْوألا َجَرَح
 مهل قِْسَي مل« مور َقَ مرحي الناه اًاط اَوَأَر دقل قامَسْلآ

 تقلا وه اًرئاط ٌةوْنَظ يذلا َكاذ َناكو .ُلْبَق نم هل اًليثم اَََر نأ

 .ًنوفرَْي اونوكي مل ْمُهَّنِكل ,يدْنو
 ءاهيايثو اهِرْعَش نم اهّدُشَت يدنو َلْوَح ْمّرَحُت ليب ركن ثّئاكو
 «!يدْنو اي ٌةئيكسم» :اهْفَتِل ةكِئاق ٌةاتَملا هوت

 «؟يدْنو ُهُمْسا ٍرئاط نم له» :ْبِن لأَس
 «!كّنَي اي اًبَحْرم١ :ُالْوَألا عاصو
 «.ماهّسلاب يدْنِو اومْزَت ْنَأ ْمُكُديِرُي ريب» :كنت تلاقف

 اينوداا هولَعفي نأ رب ْمُهديرُيام اًمئاد َنولَعْفَيهالْوَلا َناكو
 ٌتَحَّرّصف مف تاو َكِلذ يف ْمُهَعَرْسَأًناكو . اهلا ْمهياوُقَأ ىلإ

 َقَلْطَأ اريك كلي رقية الج هرأتوت ا ءلجَع' :هب كنت

 ىلع ْتَطَقَسو ءاًراري اهِسْفَت ىلع يدنِو ثّرادف ُفَمْهَس زأتوت
 .اهَرْدَص ُمُهَّسلا باصأ دقو «ضْألا



 ٌريغَّصلا ُلْرْيَملا
 اوكرذأ ام نع شور فرطقخأ يذلا رطل َلْوَح ُدالؤألا فِ
 .ةانك اوطَقْسأ مهن

 انل ام ةاتَقلا هذه ْحِبْطُ نأ نكي ناكا : :ةَرْسَحِ ِنامَءْوتلا لاق
 ٍرِهاظَم نم ناك َتَّدَح ام ٌلَعَلو «!زِتوت اهّلَتَق دق اه ْنِكل ءاناعْرت

 .ٌسوحْنَملا زلتوت ٌمِزالُي يدنا بسلا ّظَحلا

 انف



 .اًمأ ْمُهَل بَنَج هن ْمُهَرَبخَأو رتب ّلَصَو ةظْحّللا هذه يف
 006 .ضْألا ىلع يدْنَو ىأَر امَدْنِع ٌقِعّصو

 َقِحَتْسَأ يّنإف .ينلُْفا كوجزأ !اهّتلَتَق انأ» :ٍةَعاجَشو

 َىجوف ْنِكل ٠ فك راب يل ذأ ةيبإ اناث قي
 :ٍفيِعَض ٍتْوَصِب لوقت ءاهّدَي ٌعَقْرَت يدْنِو ةَيْؤرِب ٌعيِمَجلا

 «!زلِتوت ٌريكسملا

 ّيِطوُلَبل | ّرّرلا مُهَّسلا ّباصَأ دقل «اًةيَع اهّنإ» :ركيب حاص

 !اهئايع َكِلذ َدَمْأَف ءاهقيع لْؤَح ُهُقَلَعَت ي ِمذَّلا

 .(ْثْمَت مل يدنو َّنأِل يكبت كنت َّنِإ !اوعّمشإلا :يلزوك لاق

 .ليب رّكْذَي ُْنَلَعَف ام رئيبل اَوَكَح مث

 نل ءليب رك اي ءدبَأْلا ىلإ اًنع يلَحزإ» :ٍبَضَعِب رّئيب لاق
 ةيزاث اهدي ْتَحَفَر يدنو صل "املا َدْعَب كل اًقيدَص ةزكأ
 224ه و
 .طقق ادا اعوبشأ اهدي نأ ىلع رّئيب ٌققاوف .ةجتحم

0 

 يدو َرْعَش َدْشَت ْوَل ّْنَعت نّنَعت لب «ٌليمَجلا لبي رّكْنَي ظّلخت ملو
 !ةَبيرَغ ِتافّرَصَت اًنايخأ ِتاَيْنِجلِل نإ اهو

 لولا عيطتشت ال ٌةَريبَع يدئوف شلِكشُم دالْألا مامأ ناك

 :رئيب لاقف .ٍدالؤألا ٍفْهَك يف لوْ ِةَْيَّصلا راجْشَألا حَتُف نم

 «ا!اعْيَب اهل ينبتس»

 .ٍلِزْنَملا ِتامَرلَتْسُم رِئاسو َناصْعألا َن رعَمْجَي ُالؤَألا َعْرْسأ
 .ٍلَمَعلا يف نوجو ليام َكّراشو
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 َنِم ُةَتَداَجَسو كارْمَح ُهئارْذُج ءاليمَج اَنْيَب ُدالؤألا ىنب

 ُهَلْوَح اوعَرّرو «َكيبابّشو اًباب هل اولَعَجو .ِءارضَحلا ٍبِلاحّطلا
 ةكيفاذأو اًدورُو

 اهَعَصَوو ءاهالْعأ َعّرتو دَيلاعلا نوج َةّيقاط تيب َكَسْنَأ مث
 ُناحّدلا َّدَحَأ ام َناعْرُسو .ًةََحْدِم ّنوكتل ٍلِزْنَملا حْطَس َقْوَق

 «!ِكَلُريغَّصلا ُلِزْنَملا اذه» :يدنِول ّلاقو

 «(!ُكُدالْوَأ اًعيمَج ٌنْحَتو) :َنوعِئاَضلا ُدالْؤألا لاقو

 مكل يكخأس .َتْيَبلا اًعيِمَج اولْدأ» :تّلاقو «يدُنِو ْتَمَسَنْبِ

 «.اًليردْني َةَّضِق

 ضرألا كنت تنيك
 ٍةَمِئالُم َنِكامَأ نع عْبَسلا راجشألا ٍروذُج يف ُتَحْبَي ريب عار

 ىتم ٍفْهَكلا ىلإ َنولِزَْيف ُدّدُجلا ٌنودفاولا اهُّلَْتْسَي حّتف ِرْفَحِل



 ا
 و

 انطت يف يقل اك لاذع طير ةذيياو ةلؤغ تايكلا اكو
 اولعَجو ةَرجَّشلا َكْلَي ُءالْؤَألا صف «مالخألا ٍراجشَأ نم ٌةَرَيست

 لك َكِلذ اولَعْفَي نأ ْمِهْيَلَع ناك ْنِكل ا را ياعم

 .البَل ٌرمَتلا ىلإ ٌدوعت ثئاك رجلا نال حابص

 َناكو .ليسَعلا اهْيَلَع َقَلَعتل ةفْرْغلا يف الابح يدْنِو ْثََدَم

 اذإف .مهلك 40701 هيل ماي ميار ريش هابل قم قاع يف

 قر ليي ركذتل ناكو .طئاحلا ىلع َريّسلا اوقبطَأ حابصلا نع

 يف َعِضْوو هاَفبطَل اَشْرَ ُةَقْرْعلا ِتَمرُف دقو ءاهب ٌةّصاخ ٌةَريْغَص
 .ريغَص ٌدعْفمو ارو نيل لواط اهاياور ىدخ

 ٌهَدِجَت ام ٌدِعُت ثّئاكو ماعَّصلا د ٍدادغإب م ُمَتْهَن يدنو ثدعأ 1

 عاونأ نم كالو هب يتأي امو ٍَضْخو .ٍةقكاف نم ٍةَريزَجلا يف
 نيح هِتاّيِشَعلا يف ِراَثلا مام راجل تفل كتاكر ىداتسكلا

 .مُهَيايْث ٌحلْصَتف «َنيِمِئان ُدالؤَألا ُنوكي

 امُهَمأ يدْنو َنأكو ٍنارْعْشَي نوجو ليام ادب «ميباسألا ِترم
 6 امُهَتحَأ اهب امُهرَكَذُت اًمئاد ثئاك اهّنأ َمَم كّيقيقَحلا
 ٍِتارّماعُمِب رفرف َورْبَملا كلي لارط ةالزكلا ناكر 0
 ريف بو
 نم ٍليِعَص بذاج ةياورإ الإ ُتَْولا عيّن الو .رّتيب مهل اهُطَّطَخُي
 .ِتارَماغُملا َكْلَي



 ٍرْحَبلا سْئارَع ُةَرَْحُب

 نول ءاَقْوَر هرب ِرْخَبلِل يذاحُملا ةَريّجلا ٍفَرَط يف ّناكو

 سِلْجَت ٍرْحَبلا ٌسِئارَع ثّئاكو .ِرْحَب ٌسِئارَع اهيف ُشيِعَت ٌةيِفاَص
 ُبرْضَتو «ليوطلا اهَرَْش ُحْرسُ يِطاَشلا ٍروخُص م ىلع َةَلِساَكَتُم

 تاكو .َنيِبيرَقلا دالؤألا لكي وق اًذاذَر ٌةَلِسْرُم اهلي ًءاملا

 ٍناوُلأب :َوَلَمْلا ةريحبلا ِتاعاَقْفب + مامختشالا دعب بعل 0 َسِئارَعلا

 َ : هلا يلابّللا يفو . .َحرُف ٍسْوَق

 .رَطَخلاِب اًئوفْسَم ٍتاقوَألا َكْلَت ٍلْثِم يف ِةَرْيَحُبلا نم ُبارِتقالا
 قوق ُهَّشُع ىنَ دق مالخألا ةَريزَج رويُط نم ٌبيَِغ ٌريَط ًناكو

 .ِتاضْيَب ٌّتِس ّشُعلا َكِلذ يف َّعَضَوو «يِطاَشلِل ِة ةّيذاحُم ة ةَرَج رجس

 ٌبراق ُهنَكو «ٌجاوُمألا ُهْنَلَمَحَف ةريبلا وام ف لطي

 .ةقوف سلَجَتو ضيييلا ٌنِضَمْحَت لازال ٍرْيَطلا ىتنأ ثتاكو .ٌريغَص

 .هِجاعْزإ وأ ٍرِئاَطلا َكِلَذ نم ٍبارتمالا َنم دالْؤألا رب َرَذَح دقو



 ّدَملا ٌتْفَو ًءاج اذإف «ةراب ربك ُءادْوَسٌةَرْخَص رَْبلا يف ناكو

 ٍةَرْخَّصلا َكْلَي يف ْمُهارْسَأ اوطبزَي نأ ةَئِضارَقلا داتْغاو .ةايولا اهنَّطَع

 .َنيكلاهلا َةَرْخَص ْتَيْمَش اذ .اَهَرَع اوتومَيل َكانُه ْمُهوكُرَْيو
 وخلا كي قوق طوي ءالؤألا تاكو بابا نعأ رهط نب

 ِتَباغ مث .ُءادْوَس ٌحابْشَأ ديعَب نم حولت ْتَدَحَأ ةَريِصَق ةَوْفَع
 ْتَعَسو .ٌبَحَتْمُم ٌرْبَغ ءاملا راب اًناكم ُةَرْيَُبلا ٍِتَدَعو ءٌسْمَّشلا

 َتْوَص ْتَعِوَس نأ َدْعَي ىّنَح ءاهِسْفَت نع َفْوَحلا َدعْبُت نأ ىلإ يدْنو
 .ٍةَرْخَّصلا َنِمونْدَي ِقَرْوَز

 اًعيِمج وسطا !ةَئِصارَقل : اص دقف لا مد ناك يذم

 .ًةيِلاخ ةَرْخَّصلا ِتناك ىَتَح ٌةَدِحاو ٌةَظْحَل الإ يه امو «!ءاملا يف

 اجر نم هالك يف اذ وخلا سيال كَ
 يهو هيما َةََْنَزلا اوكَسْمَأ دق وب َناكو .كوه ِناطْبَقلا

 نمد اوت دقو .اهنيكي اهيانشأ نيو ْمهيفَس + قلعت لراحت

 َقَبَْرلا ّنِكل .نيكلاهلا ٍةَرْحَص ا اهكرت اورّرقو اهْيَدَيو

 !ميعّز هبا يهف اَفْوَحِدُْت مل
 2 ا يا لا

 ٌتْبلَط دقل نإ م دوه عع َعَرَش
 «(باثم

 ُتْرَرَغ الِإَو ؛ينْعَمْسَتَأ ءلاحلا يف ير ْدُقَت١ :اًرمآ رتب حاص عع ه2

 «!َكِدَسَج يف يفاطخ
 ف

 «!تاطْبقلا هب ٌرمأَيام ٌلَعْفَتْنَأ كل دْيَح» ب ْمُهّْنِم ٌناصْرُف لاقف
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 ام رش ]قلو تلا عي ةَعتَرلا َدْيَك ٌةَِضارَقلا ّكَق اذكهو
 .ُةكَمّسلا ُباسْنَت امك ثّباسُناو ءاملا يف ْتَسَطَمَف

 ناطقا َةَحْرَص َكْلَي ثناكو .ًةَحْرَص رخبلا يف ْتَلَع ةأْجَ

 ةحابس نيكلاهلا ْةَرْخَص 3 2 ةّيِحان ُلبْقُي ناك يذلا ٌيقيِقَحْلا كوه
 وع

 ُقلَسََي ُريرَشلا ُناصْرُقلا ادّبف ةليدْنَق يمس ّحَفَ .هلاجرب َقِحَتْلَيِ

 ةَطخ مهل َحَرْشَيِل ِهلاجرب ّقِحَل دقل .هنم رقت ءاملاو ةَرْخّصلا

 دالزللا الوم نب انك ةيقنك القل :ٍفَسْأِب كوه لاق

 (.مهب يِنَتعَت تأ ىلع داما ادعت نأ دب

 ٌةيِعار اًضيَأ ٌنْحَن انل ٌنوكتف اًضْيَأ يدْنو ٌريأن العلا :يمسي لاق

 «!اًمأَو

 «ليستلا» هتك يبزقلا اههتص نم زالت ينو طلقات

 َكِسْمُت ْنَأ ِءْيَش ّلُك َلَبَ انْيََع نِكل .ًةَبتاص ٌةَرْكِف» :كوه لاق
 ءارزللا ىلع ةرريست وتو دالؤألا

 يقالطإب َمِلَع امدْنِع ُهئَرِئاث ثّراثف َةيِدْنِهلا ةَريمألا َرَكَذَت مَن
 امَدْنعٌرغذلا هب بد مث «!اهقالطإب اًرْن أ طْعَأ ملا : ححاصو ءاهحارَس

 اهني :اًلئاق ٍفئاخ ٍتْوَّصِب ىدانو .ٍبيرَلا ٍتْوّصلا ِريَحبمِلَع

 يتئيعمْسَتأ «ةَمتْعُملا ةَرْيَُبلا هزه هيلا َنيِنُكْسَت يتلا ٌحوّرلا

 نارا



 ديفت َناَطْبقلا َتّوُض ادعم لاقف وِفت لاسفإ ريب ْعِطَمْسَي مل
 (1كعمْسأ» :ةك ٍةَاَعَو ةَقيِمَعِةَربَتيَو

 ؛؟ُبيِرَكلا اهّيأ ءَتْنَأ ْنَم» : ٍيَجأٍت ْوَصي هوه لس

 «!كوه ُناطْبَقلا انأ» :ِرَثب باجَأ

 «؟اَذإ انأ ْنَمَف ءكوه َتْنَأ َتْنُك اذإ»

 (!ٌةَروعْدَم ٌةَكَمَس َّتْنَأ»

 كل هعم ُبَعْلَي ناك َْم َنّمَح هنأكو ءاّبَضَع كوه ُهْجَو بَحَش

 .ًةبحّللا
 (؟ٌئِبَص َتْنَأأ» :لاقف
 «؟َنْمَحت نأ غيطتنتالأ» : اًريخاس رّثيب باجَأ

 مي ا ك6
 «؟ُشحْدُم ىتف تنأأ» : عاهد ٍثْبْحَب كوه لاق

 رثيياتأ !شهْدُم ىتَك انأ !ْمَعَن ْمَعَن١ : :ءالّيخب ب لوقي ريب ٌعَرْسَأ

 «!ناب

 !ءاملا ىلإ» :اًلِئاق ءموجُملاب اًرْمَأ كوه َرَدْصَأ ٍلاحلا يفو
 «ااًنيَم وأ اّيَح هدير



 مهنم ّلُك ِدَي يفو ْمُهُحِمج ٌةَامّللا ُدالْوَألا هءاجف ريب َرَّئَص
 ْمُهورَبْجَأو ْمْيَلَع اوُيَّلََتو ةَبصارَقلا َعَم ُدالْوَألا َكَبتْشإ .ٌرَجْنَح

 .ْمِهِتئيفَس ىلإ ٍرارِفلا ىلع

 اوبكَرف دل كوه َناطْبَملا اوكدتي ْنَأ ةالؤآلا َرَمَأ دق رّثيب تاكو
 .عطافلا ةيياطدب اريكلاو ةةيارقلا ذك

 اطَقَس مث ءِتابَرَّصلا الدابّتو ِيِنَع لاق يف كوهو رّئيب َكَبتْشإ
 ىلإ ُهَدَي دم مث هاَلَوأ َةَرْخَّصلا َقَلَسَتف ريب داعو .ِءاملا يف امُهالِك
 لاتِقلا َنوكيق ِةَرْخَّصلا ىلإ ٍدوعّصلا يف ُهَدِعاسُيِل كوه ناطْبقلا
 دقو .ُهَدِعاسُت ْتّدْما يتلا ديلا ضع َراَدكلا كوه ّنِكل اًثفاكتم

 نع ىلَخَكي هَلَعَجو ُةَباوَص ُهَدَقْقأف ريب ُعينّشلا ْفْوَصتلا َكِلذ َراثأ

 .نْيتْعَط ِهفاَطْخ ُهََعْطَي ْنَأ نم كوه َّنّكَمَت ْنَأ َناكف وِرَدَح

 هتَئيفَس ىلإ ٌدوعَي كوه َعَرْسأف ءاعيرَس اًعفتزا حِئْريدَملا ناك

 نم ًةيرق ثكاك يلا يدُنو ْتَدّكَمَتو .ةءارو َحيرجلا رتب اكرات
 .ٌديِدَش ٌءايغِإ اهباصأ دقؤو ريب مام تمكزاو قَرْخَّصلا ِقَّلَسَت

 !انارّيط وأ ةحابس ٍةَريزَجلا ىلإ َةَدْوَعلا ٌعيطَتْسَت ال» :رئيب لاق
 «١ٌحيرَج انأو ٌةَقَهْرُم ِتْنَأَف

 ا دع و

 انصدم عضل كلا يلم ديس تأ ٍةَراّيَط
 :ٍةَسامَحِب رئيب َفَتَه .وجلا



 امال لاا لا ان اًدِجاو ٌلِوْحَتُةَراَيَطلا وِذِه»
 ةيِقَرَولا ةَراَيَطلا َعَم َمّوَجلا يف ولعت انّملا تناك ىَّتَح ٌتاظَحَلاَلِإ يه

 اه دوك دل لاي تل [ ينلا ٍةَرْخَّصلا ّقْوَق اًديحَو رّئيب ّيِقَب

 يّ رختبلا اع ُعمْسَي اكو . اًقَرَغ ِتْوَملا َنِم اًبيرَق ّنآلا تاب

 قؤَق ترم مث .ةيوَق ٍتابَرَص ُبِرْضيُبلَك د مةيرَح يناغأِر مقل

 َتْوَملا نأ ٌكَشال» :هْفَل يف لاو فضا ةَبيرَع ماسلا ِههْجَ

 .«ىربُك ٌةَبيهَر ٌةَرَماعُم
 ُحباَسلا ٌبيرّغلا ريالا ءاج دقف ! ٌسيعيْنأ هادم لاك ريب ّنِكل

 ىأَر ٍفْهكلا ىلإ رّئيب داع امَّدْنِعو .يِطاَّشلا ىلإ ُهَلّصْوَأَو
 ْمُهَتومْحَي ٍدالؤألا ىلإ م 1# َعَرَم دقف . 50

 يبيع ا



 يدْنو ٌةياكح
 َكِلذ يف َنورْعْشَي اوناكو .نمآلا ْمِهِفْهَك يف ُدالؤَألا َسَلَج

 اهلْوَح ْمُهَعَمْجَت نأ يدْنو ثأر .ٍراجّشلا يف ِةَيْغَرِب ِء ِءاسّمْلا

 .ْمُهئَدَهُتو ْمُهْحِيرُت ةياكح مهل ّيكختو
 ءانِحال ريب َلَحَد اهتياكح ةياورإ ٌدِعتْسَت يدنو ثّداك امتي

 .دالؤألا َنْيَب َسْلَج مث .ٍحاسنلإ سير عقب نأ ةاك هلأ عُمربخأو

 تان غفارم اركز هلا والإأ ةذكلي يوت يلو ثقيت

 انزع ِنْيدلاولا َّنِإ تَلاقو .َنيرئاط ِكاّبْشلا َنِم اوبّرهو ِِدّلْيَ
 اًريثك ناقاتْمُم امُهّنأو «ديِلاخلا ًةَديَألا ار امد ادي كر

 .ْمِهِدالْوَأِل
 ناك اهنم َيّقبتملا َءْرُجلا َّنِكلو َةَّصِقلا كلي ُهَرْكَي رتب َثاكو



 :ء ٍنالازيال ٍنْيَدِلاولا نأ ةالؤألا يدنو ْثَرَبْخَأ دقف .هل اًجاعْزإ دش
 ف وو
 ٍِتْقَولا لاوط اًحوتُفَم ْمِهِتَقْرُع َكاَبش انش ك1

 ٍتْنَأ ءيدنو ايا :لاق مث يدش ٍقيضي رب ّسَحَأ

 ب كدت أ نأ ِكَلِْم ّنْظَأ ْتْنُك دقف .ِتاهّمألاِ ِكيَأَر

 اًليوَط اَنمَر ِتْيَبلا ِنَع اًديعَب ُتْمَقأَف .يتدْؤَع راظيْلا يف اوف

 كيلا ُثْدَجَو دقل .ينئيسَ دق ناك يت َّنكل ءادِئاع ُتْرِط مث

 (.رَكآ اًلْفِط يريرَس يف ُتْدَجَوو هالَمَفُم

 اناك دقل .امُهَرِطاخ يدْنو ْيَيَطَق «ِنايِكبَي نوجو لكيام َّدَحَأ

 امُهَديعُت ْنَأ يدْنو اخو اهلا امنع امُقُعأ امُهاسْنَت ْنَأ ٍنافاخَي

 .ِتِيَبلا ىلإ
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 َتَحْبَت ْنَأ يدْنو ْتَدَعَوْف ءاَضْيأ ةَْوَعلا َنوعِئاَضلا ُدالؤَألا َدارأ

 مهي َرْمَأ اهْيدِلاو َعَم

 ا مققي زاد اهتكارإ ريب ةعم يدّنو ءاقُبإ يف ُبَعْرَي

 قياغلا َرْبَع ٍقيِرَّطلا يف ْمُكوقِفاري ْنَأ َرْمُحلا َدونُهلا ُلَأْسَأَس» :لاقؤ

 «.ِرْحَبلا ّقوَق ْمُكتاريَط يف ليب ركذت ْمُكُفِفارسو

 (؟انَعَم يتأت الأ ْنِكل» 00 يدنو ْثّلاق

 ّلظَأ ْنَأ ُديرَأ ان انأو وله مالخألا ٍةَريَج جراخ ُرْبْعأ ين إف !ال»
 .اَعُدوُم ةَقافر حَفاص مث «.َبَعْلآو َوُهْلأف اًريْغَص اَدَلَو

 ءوريرَس بزاج ىلإ اهْتَعَضَوو ريب ءاود نم ٌةَعْرُج يدنو ْتّدَع

 «!اوّدلا َّدَخأَت ْنَأ ينْذِع» :ةمومألا ٍنانَحِب ْثّلاقو

 «!ٌقيرَطلا ٌمِهيِرَأ ءليب ركذت اي ايم نآلاو !كُدِعأ» :رّئيب باجأ

 اهْمَبْنَي مل ْنِكل .اهيِإ ٍةَرَجَش ٍبَرْقَأ نم ةججراخ كني ْتَعََدْنا
 ٍقِحاس موجُهب ٌةَئِصارَقلا َماق ْنَأ ةَظْحّللا َكْلِي يف َتَدَح دقف ٌَدَحَأ

 ايلَصو َنيِبِراحُملا ٍتاحّيَّصِب ْوَجلا ٌّجَضو .ٍرْمُحلا ٍدونُهلا ىلع

 !حالّصلا

 يدنوو ُدالؤألا َتّقَتْلِا .ٌبيِهَر ٌتْمَص فهلا لخاد يف محو

 ةَْيَس لتشاو ةتيِدطُم ًةَرْطَن مهل َرطتف .ةروعذم نوي ريب ىلإ
 .ةَكَرْعَملِل اًدادْعِتْسا
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 ِرْسَألا يف ُدالْوألا
 ناك دقف .اًنجافُم ٍرارْشَألا ِهِلاجرو كوه ِناطَبَقلا ٌموجُم ناك

 ُهَقِبَزلا ُمُهَدَهاَش ْنَم َلّوَأ ّناكو .اًرْجَف َموجُلا َنوَُُوَتي ُدونُهل
 اوحاصو ْمُهَتَحِلْسَأ اوكَسْنَأ .َنيبراحُملا َنِم ٌدَدَعو ٌةّيرمنل

 .ٍناوألا ٍتاوَق َدْعَب ْنِكل ءِبْرَحلا ٍتاحْيَص
 ّكْقَي نأ ْعِطَمْسَي ملو ليبَقلا نم ِرْكَألا بناجلا ىلع َيِضْق
 .َنيبراحُملا َنِم ٌةَلِوو ٌةَيِرمّنلا ُةَِبَِرلاَو ُميعّزلا الإ راصحلا

 َنوحَسْمَي ُماَّللا ةمِصارق ناك امَنْيَب ءراصِنا َةَمْقَو كوه َفَقَو

 كي َرَآ ٍلَمعبٌمايِقلا كوه ين يف ناك ُهّنأَرْبَع .مهِفويش نع ْمّدل
 ماقينالا ين َِبْعَرلاو ءدقِحلاِب اًحِفاط ُدّوْسَآلا ُهّبلَق ناك دقل هيل
 .ناب ريب نم

 ٌرْبَع ٍفْهَكلا ىلإ ٍلوْرثلا ىلع اًرواق ٍةئصارَقلا نم يأ ْنُكَي مل
 .ُدالؤألا ةّلوقَي ناك ام عامّس نم اونّكَمَت ُْهّنأ َرْيَغ ءراجشألا حت
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 (؟ُةَصارَقلا مآ ُرْمُحلا ُدونُهلا «َةَكَرحَملا 3 0-0

  .ْمُهَلوْبُط اوعَرَمل ُرْمُحلا ُدونُهلا َحِبَر ولا :رّئيب باجأ
 دقو ةَعَرَو ارق البط ُناصْرَفلا لَاَنتف ءيمسي ىلإ كوه َراشأ

 1 ا

 «!اورّصَتْنا ٌرْمحلا ٌدونُهلا» :ركيب َففَتَه

 اًعادَو ريب َعدَوو ُهَّرُص مهنم ْلُك لكَحو ءاوقتو ُدالؤألا حر

 ل حو رح وي مج

 ُهْمَف ْمّمَكُيَو كوه ْيَمَدَق َدْنِع ىمْزُيف «َئِصارَقلا يَدَيَنْيب
 .ةالْجرو هادي

 عبق كوه َعَهَو دقف يد الإ رح ا و
 ىلإ اهققارو ءاهعارذ َكَسَْأ مث «ٍفيخُم عتطْضُم بي

 3 حا

 نما

 سمو 2



 دعب لَمَح مث .رغشلا دلو ارت يف ةالكألا ةسيارقلا ميك
 ناك امَتْيَب ْمهِتئيفَس ىلإ هب اوهَجّناو ْمِهِناتك َقْؤَق َلِزنَملا ُمُهّْنِ

 ّيِناغَأ ةركنم ِتاوْضََي َّن َنوُنَعَي مهو ْمُمَءارَو ورع ل

 .ةهيركلا ارقلا

 ٍناعْمإب ِةَعْبّسلا راجْشألا ىلإ َرَظَن .نْهَكلا َبْرُق كوه
 نم َنٌكَمَو ِحّتفلا نو اهِرْيَع نم ُربكأ اهادخإ َةَحْف نأ َفَشتْماف

 د ا او
 عسياولا ٍريرَّسلا يف اًنناه اًمْوَن ماني ريب ىأَرف ٍةَرَجَشلا يف
 هدب لرام يف ناك يذلا ةاوذلا حم

 َرْبَع ةَعارذ َّدَمَف .٠ الق اًمْس ٍةمِئاد ةدوصب ُهَعَم ُلوْحَي كوه ناك

 .مّسلا نم ٍطَقْن َسْمَح ِءاوَّدلا بوك يف َبَكَسو ة ةرجشلا لَك
 هجر عا 0

 ةتيقاط ُلّزنأ .ةَريّرش حور ُهنأكو ٍةَرَجّشلا ةحتف َدِعَص مث

 لَعْناَو ءاَجهتْبُم َمَتْمَّتو ٍءادوَّسْلا هتءابعب ُهَسْفَن تلو هُيَئْيَع قو

 .ةباغلا ٍراجُضَأ َنْيَب



 ؟ِتاَينجلا بحت
 .يلاّثلا مَْيلا حابص نم ةّرِشاعلا ىّتح دليلا َكْلي ريب مان

 ليي ركذي مداقلا ّناكو بابلا ىلع ٌةَميِفَح ةَرْفت ِهْنظَمْبَ

 اهّهجَو ّناكو «ِلَحَولاب َةَحَّطلُم ِةَريَّصلا ينجلا ٌبايب تناك
 ِدَي يف اوعَقَو ٍدالْوَألا ٌرِئاسو يدْنو َّنَأ رئيب ْثَرَبْخَأ .انِقَتْحُم

 .ْمِهِتَئيِفَس ىلإ اولقنو ةَئِصارَقلا
 توك كققأ م «!ْنُمُذِقْنَأاس» نك كدت وشو درك حاص

 .هنم َبَرْشَيِل ُهَعَفَرو ِءاوَّذلا

 كوه ُتْعَِس !ٌعّمَسُم ُءاوَّدلا !ال !ال .رْغْذِي ليب ركي ثحاص

 «.ةياغلا راج َنْيَب لَسْمَي ناك َنيح ِهِسفَتِل كلمتي
 بوكلا َمَقَرو .فْهَكلا ىلإ ٌدَحَأ لِزْنَي مل !ليحّتْسُم» نوَتيب لاق

 ةيوكلاَوةيْفَم ّنْبِب ثلاحو ثّراط ليي رّكذت/ كل كوك ىلإ
 ”اهنفت نسيفلك كلا كتر



 نه لاق ع
 َّ (!تومأس ! هيويب :ةيكاب م

 وبْحَي اهوُوَض ّلَحَأو .اًلِصاوَتُم ًناهُ ُتَهلَت ةتجاو ٌةَفيعَص اهِدَعْفَم
 ٍفيعَض ٍتْوَصِاَميَ هدر ثناك . خيطلي نأ داك ىّتح هائيَسف ايش

 ناك رت: لوقت اهعونتف ءاهتتتق ىلإ ةرعذملا ركب نقلا .سسماه
 ينك دقن يربك تاذجلا رجل يذلا ألا
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 00 :هيْوَص ىلْعأب م 3 حر مث .مالخألا
 2 ةئيكشملا اوكرتَت ال رجلا .ْمُكيدْيأِب اوقّفَص ءِتاّيجلا
 (!ُثومَت ليب

 مو



 ّلَحَأو .فيعَض ٍقيفْضَت ٌتْوَص َعِيس مث .ٌنوكشسو ٌتْمَص داس
 ع .ٍفْهَكلا ٌبِناوَج هب ْتِّجَص نأ ىلإ ايف اَنَْس ولْعي يصل
 ق شاك ليبركت نلف اعف اَرَي امّلْثم امد ٌةأْجَك ٌقيفْصَتلا فَ قوت

 ٍةَقرْعلا يف ْمّوَحُت ثحارو امُوْوَش ّعَضَأو اهّنْوَص َيِوَّق دقف .ْتَجَن

 .ٍدوُهْعَملا اهِحَرَمِ
 َذقْنْنِل َنآلاو» :حّرَقو ٍةَسامَحب رّئيب حاص

 «!ًدالؤألاو يدْنو

 ِرّمَقلا ِءْوَص يف ىشّمو اغلا ىلإ ريب جَرَخ
 ُحاسْمتلا اَلِ ٌدَحَأ ةباغلا يف ْنُكي مل ةَرَِحلا همهم ىلإ اًيِحَتُم
 وله» :الئاق ءاًقداص اًمَسَق ريب ٌمَسْقأو رت 5-5 - ناك ادب يذلا

 «!كوه وأ انأ اّمِإ ىَّرَملا



 ِةَئِصارَقلا ٌةَئيِفَس
 ًةحيبَك ثئاكو .رْفَك ٌبَصَم دنع يسار ِةَئصارَقلا ةئفَس تناك

 ُةئِصارَقلا َناكو . اهِتَرحَوُم يف ٍدِحاو ٌرَصْخَأ رونو ةَلئام ٍراوَص تاذ
 كوه اّمأ .َقَرَولا َنوبَعْلَي وأ ِةئيِّسلا ِنْنَم ىلع ني طم ٌنوبعْتُملا

 اًايإو اباه غسل َنْنم (هْيَعارِ اَكٌرَحُم يشَْي) ٌعَرْذَي َناكف ُهَسَْ

 َعيمَجلا نأ ُمَلْعَي ناك ُهّنِكل ءاًريبك اًراصتْنا َقَّقَح دقل .ٍقيَضلا ّيِداب

 .ةئوهرْكيو ُهَوفاخَي

 نم هئلإ ةالزألا ري ذأ رأ ءييبايو تطل نم وشل يفو
 اذإ ءْطَقَق مهنم ني ذا ٍةايَح ىلع َيِقْبُي نأ َدَعَوو .مهزاجتخا ٍناكَم

 هِتْوَصِب لاقو ِهْيَراجيس َناَخُد مت مث .هتَمْدِخ يف الَمْعَي ْنَأ اقّئاو
 :هيركلا

 (!حْوَللا ىلع َنوريسيسف َنورَحآلا ٌةَّنّسلا ُدالْوَألا اّمأ»

 ١:4



 :اولاقو .ُناصْرُقلا ُمِهْيَلَع ُهَصَرَع ام ُناعْجَشلا ُدالْوَألا َضَقَر
 «اَعَم انَلُك ٌتومَت وأ ءارارخَأ انّلُك انُكْرَْت ْنَأ اَمِإ)

 «امألا اوبلجاو !حؤللا اوُدِعَأ) :الئاق كوه َرجْنَر

 ْمِهِب يِهَتْنَي يذلا حْوللا ىلع نوُشْمَي اهدالؤوأ ىرَتل يدْنوب َّيِتأ

 .طيحُملا هايم يف ٍطوقّشلا ىلإ



 َنيديرتأ» :هنانْسَأ نع اًرُشَكُم كوه لاق

 قل كب

 ٍراقيحا ظن َنيرَتآلا ةَئِصارَقلاو كوه ىلإ يدْنِو ْتَرَطَت

 2 تملا َنِم ْنُكَي مل اذإوا : ٌةلئاق ٍتباث ٍتْوَصِب َدالْوَألا ٍتَبطاخ
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 «!ٍناَعْجُش هتيم ْتْمَْلَق

 «!يراصلا ىلإ اهودّيَق» :كوه حاص

 اوكي نأ طع ناك يع هللا ٍدالْوَألا ُنويُع ْتَّقِلَع
 َكِلدب حاطأ َةَأْجَف مث .ٌنيزَح ٌتْمَص داسو .ةريخألا كيش ٌٍ
 !حاسفتلا ةعاس قعاس َةَكَبْكَن ُتْوَص ِتْمَّصلا

 َفَكَو دق ٍفيخُملا ٍلُجّرلا كلذ اذإف ,كوه ىلإ ٌعيمَجلا َتَقَتْلِ

 ءاَضْرَأ كوه َمَقَوف 'ُبرتْفَي ِةكتكَدلا ُتْوَص َدَحَأ مث .اًْوَح ٌفِجَتْرَي

 ! ينوبَح١ :ايكاب ُهَتَئِصارَق ىدان ّمث ءهِتَعاطِتْسا َرْدَق اًمِحاَز َعَجارَتو

 (! ينوُكيَح

 «قئيفّكلا .بناج نم. ُهالؤألا َرظَتو .ُهَلَْع ةئِصارَقلا
 َتْوَص ُدلَقُي يذلا وه ناك !ناب ريب اْوأَر َلَب ءعاسْمتلا اوَرَي ملف



 !كوه وأ ان انأ اَمِإ

 نم ىلإ لكس مك .َتْمّصلا اومَرَْي نأ ةقافر ىلإ رقي
 .ٍناطْبقلا (ةدايق ِةَْرُغ) ِةَرْمَق يف َىتْخَيِل ِةَئيّسلا

 ٌفَلعْضَي نأ دمأو .ةثَعاجَش كوه ىلإ ثداعف ةكتَْتلا ِتّنَ ري
 هِيتِصارَق ٍدَحَأ نم َبّلَط مث .ْمُهَدِلْجَي ْنأ دار ُهَنأِ ةمامأ شيلا

 .ٌةَمِيْحُملا ةدنقلا ثاصرألا لكف .يستق نم طزقلا ل تجيد
 .ةعيرم ة ٍةَريصَق َِّنَأ ُتْوَص ُهَعَِت «قسئاي ةناختسا ُتْوَص الع او

 !َناصْرَقلا ريب َلَكَق دقل

 ْنَلَأ» :حاصف .ُهَسْفت َريصملا ايف ِنْيَرَحآ ِنْيئاصْرُق كوه َلَسَْأ .
 ْْرْجَي ملف «َنيفئاخ اوناك ةِصارقلا َنِكل '؟ٍطَْسلاب دَحأ يت .
 .ةيزامثلا دالؤألا ْديَّّشلا ُناطْبَقلا َلَسْرَأَف املا لع مي
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 «ٍضيِفَح ٍتْوَصِب هقافري َبَحَرَف هر مَعَ ام كِل ناكو

 نسم ىلإ اًعيِمح وقر ملا: .ِدِسْفَل كوه ةَحِلْسَأب ْمُه ب ْمُهُدُوَرُي َعَرْسَأو
 ري روع دعأ هيأ ١ نوف .ِةَئِصارَقلا ِرْهَظ ءارَو نم ٍةَئيفّسلا
 .اهئادري ُهَسْفَت فلو يراَصلا دوِمَع ىلع اهتاكم َفَقَوو يدْنو

 ٌرْذلا بك. بارُغ ّقيعَت اهف دقي َةَعورم ًةَحْرَص ريب َقلْطَأ مث
 رحلت انيق لعق :ْمُهنو داو حاصو َِئِصارَقلا بولُق يف

 (!ٌسوحْنَم اهثاطْبقو

 ّبَد» :ةاوس ىلع مْؤّشلا اق اًلواحُم حيصي كوه َعَرْسَأ

 «!ِرْحَبلا يف ذ ةاتقلا اومزإ . ىتْأ اهْتَلَحَ ْنأ َدَْيانيَئيِفَس يف ُسْحّنلا

 ىلع ٌدَحَأ ىو ْنَل» :حاصو هّواتَقلا ناكم نم ٌداصْرُم برق

 يدْنِو ًءادر يمْرَي وهو «ناب ريب حاص «!يتَسِنآ اي َنآلا ٍكِذاَْنِ

 «!ناب رئي ُهَنِإ !اهذاقّنِإ ىلع ىوُقَي ٌدِحاو اذه» :ُهْنَع





 «ِفوّشلا ُليلَص العَو ُتاحْيَّصلا ِتّدَتْشإ ىرْبُك ٌةَكَرْعَم ْتَبِشَن 3

 ةعأ ٍضْرألا ىلع ناك ٍليلَق دقيو .ئرابتت ةاييتكلا الأ

 ناكو .هْسْفك كوه الإ اًيَح ٍةَئِصارَقلا نم قي ملو .اًناصْرُف َرَشَع

 .راا نم ةزلدك داتا ين عاش لرجال ةقيع ُةَفْيَس

 «!ًدالْوَأ اي يل ٌةوكرأ» : تاما

 ٌرتكأو َعَرَْأ داك دقف كوه نم ًةماق ٌرَصْقأ ناك رب نأ عمو

 ٍيْلَك يف ٌرعذلا بك ٠ هِحْضَح حْرْج نم َّنَكَمَت ام ٌناعْرُسو هةَراهَم

 د .ُهَفيَس ىمَرو ُهْهْجَو َبَحَسف هُهَمَد ىأَر امَدْنِع كوه

 ريب َنِكل .ةئيفّسلا فشَتو هيف ٍراَثلا ٍلاعْشإل دورابلا ِنَرْخَم ىلإ
 .ٍرْحَبلا يف هامّرو هِي نم لعمل علا عاجلا

 تذاج ّقلَسَتَي َعّرْسَأو «مِقينُملا ىتقلا مامأ نم كوه َعَجارَت
 يف ةطَقشآ بوق ٌةَمْفَو ُةَسكَر نأ الإ ريب نم ناك امو .ةئيفّسلا

 .ٍرحَبلا

 د .ةطْحّللا َكْلَي راظينا يف ريب َعبَت يذلا ٌحاسْمَّلا ناك
 .َريَرَّشلا ٌناِصْرُفلا َمَهَتْلاو ِنْيهَّرلا



 ةدْؤَعلا ُهلخِ
 حابَص دو .ٍةَئِصارَقلا 0 يف ُدالؤألا مان ةلْبَللا َكْلَي يف
 ةنيغتلا 7 اا 1 فلا 9

 ِنايِكْبَي نالازَي ال «ءانثألا َكْلَي يف «غئلزاد ٌةَديّسلاو ٌدّيّسلا ناك
 .ًةطراف مهر ِةَيؤرل ِناملاََيو نيدوقفملا امال

 ِنادْقِف ىلإ د ديلا ل يح

 ٍةَقْرُغ ٍلوخد نم ٌَدَحَأ َنٌكَمَت امل « «َبْلكلا طْبَْي مل هنأ ولف .دالؤألا
 .اًدج اًئيزَح َكِلَذِل اكو . مولا

 ٍناِرِظَتْنَي ٍدالؤألا مْ ِةَْرَغ يف ٍةَلْيَن تاذ ٍنادلاولا ناك
 .ةَدِفاَتلا َلِفْمَت ْنأ ُهَمَجْوَر اجَرَق ٍدِراب ِءاوّهب ُجْوَّزلا ٌّسَحَأ .ٍرْبَصِب
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 ال ين 75 َتْنَأ»

 دقف !ٌكِلذ َلَعْفَأ ْنَأ ْعيطَتْسَأ

 (!ِتْيَبلا 0

 َّنأ فرغت ْنُكك مل
 يف اَلْعِف اوناك دالؤألا

 اوناك !ِتْيَبلا ىلإ ْمِهِقيرَط

 اولّصّوو هَرْحَبلا اورّبَع دق

 .ةدؤَعلا ٍقيرَط نم ريخألا ِءْزُجلا ىلإ ْمِهِناريَط يف

 اذ طخ يف كفي رب داك ْذإ «َنيرَخآلا لبي ركتتو
 ٍةكواحُم يف «هلافقإل ٍلخاَدلا ىلإ النصف ءاحوتْفَم مَا كبش

 .مالخألا ٍةَريزَج ىلإ | عمت رف ابتكرت دقاابكأ 3 َّنأ يدنو ماهيإل

 .ٍيَعلا ةيكاب ةئيزح ءاهيئْزُع يف ٌسِْجَت عناد هيلا ٍتتاكو

 امُهَنأ ّسحأو «قيكابلا ّمألا ىلإ ٌرظَْي وهو ٍةَساحَّتلاي ريب ّسَحَأ
 ّمث ءٍتاطَحَل ِهِرْمَأ يف راح .يدْنوب ظافتخالا امّمالك ِناعيطَتْسي ال
 .«اًحوتْفَم َكاّبشلا ُكدْيتَس .كْني اي اّيم» :لاق
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 ْمُحّرَسو ْمِهْوَ ٍةَقْرَع ىلإ يدنِوو نوجو ليام َلَلَسَت اذكهو
 لوخُدلا اورو «ةَءاضُم ِلْيللا يذل احوْفَم َكاَبّشلا اودَجَو ْنَأ

 طق اهوكرتَي مل ْمُهَّنَأ َرْهاظُتلاو ْمِِتَرِسَأ يف

 َقََحَم ءاهوالؤأ قرع يف ٍةفيفَح ةكَرحب غرد ةديَسلا ٍتّمَحَأ

 يف دالؤألا تأَرف ِةَقْرْعلا ىلإ ٍْتَعَرْسَأو .اًديدَش اناقّمَح اهْبلَ

 ْتَعَرْسأف ءاهَومّلَكُي ْمُهْيَعوَس َس اهّنِكل . ُمُلْحَت اهَسْفَن ْتَنَظ ! ِهَِرسَأ

 اّلِإ يه امو .حّرَقلا ومش اعلي كلايتلا دقو ءاقيمج هلت
 .اظكاز هدالؤأ ىلإ ءاجي دق: ثلا ناك ىّتح ٌتاظعتك



 دالؤألا اونَبت دق غِلذاد لآ ذأ ةتف دي ٌتاذ رّئيب داع
 ةرايزب يدنو اهتتبإل غنلاد ةديَسْلا ِتَحَمَس دقو .َنيعئاضلا

 لِما ةنابِص ٍلامْعَأ يف ريب دعاس ماعلا يف هرم مالخألا ٍةَريَِج

 ىلإ ةالؤألا هكر ْنَآ ُذْنُم ريب َلقَتْنا دقو . ةباغلا ِثاٌّرَمَم يفيظنكو

 َُتْعَضَوو َكِْنَملا َنْلَمَح دق ُتاّيَِّحلا ٍتاكو .ٍريغَّصلا يدْنو ِلِزْنَم
 .ٍراجْشَألا ٍضْعَب سوؤُر ٌقْوَ

 ناك ام اًريِثَك اذ «ْنْحَن انّساسخإ نَمَّزلاِي ٌسِحْي ريب ْنُكَي مل
 يدْنِو ٍباحِطْصإِل اهب ُم وقي ناك يتلا ّيونّسلا ةرايزلا ِنَع ُتلَحكي
 يكسو لك .والخألا ةريزج ىلإ

 نيج اهْثَمْسُأ ًةاتَق ْتَبَجْنَأو ْتَجّوّرَتو يدنو اهئانثَأ

 رقم مَ كاملا ٌةَريْحَصلا نيج تدار ؟َتَدَح ام ُفِْعَتَأ
 :َكِلَذب اهثأ اهل ُتَحَمَس دقو . مالخألا ةَريِزُج ايزل

 نيج هلا هيف ْتبعَ ْمْوَي ءاج دقف هاد ُرْبْكي ال رتب ناك املو

 اذه لعل 1 ويكسب تاكو .مالخألا ٍةَريزَج ةَرايز ُهَعَم

 .مالخأ ةَريزَجو دالْوَأ ض ألا يف ماد ام ٍلاوْنِلا



 يابس سر

 اهُمدَُن يذلا ٍلْكَّشلاب ٠ خلصت ٌصصقلا هذه نأ ني ان 0
 ٍركْؤَج ْنِم صنت الآ ىلع انضرح انآ دّضْيَأ رابكذل ديف
 اهقارأ امك ِتاَيِصْخَّشلا ءانب ْنِمو لَا اهيََع موقي يتلا ةركفلا

 .نوفلومل

 ا لا

 املا ُثيَ نم ٠ صقل ماعلا وجل نة ةروص ءاطغأ

 يذلا ٍفدَعْلِل ةمذخو يحي يراتلا ٌتادخألاو ٌةيعامتجالا ٌعاض زألاو

 اّنَأ ىلَع .ّيَلاعلا بألا ىلإ ٍفْدعَتلِل ٍقيرّطلا ُديِهمَتَُموهَْلإ ىعشت



 ِبْلُصِبَةَ را

 ؛ كي 5 00 َكِلذو «ثادخألا ريس ىلع رْثوُت الو عوضْؤملا

 3م يملا هَ اوّناث ءامْسأب َيِبَرَعلا ئراقلا

 يف 0 يربك ٌةَديِدَش اهنأب اهل اهلك - هذه ٌزاتْمَتو

 هذه ُدَكْكَأو .ةَريثُملا تارّماغُملا ىلَع اهيلاغ
1 2 

 يضْرَت ةيحاَتلا هذه ْنِم َيِهَو ءِبابّشلا َروهمُج َيضرُت اًلْضَأ ثبتُك
 .لوهشملا ٍفاشتقاو قالطنإلل مُْحو مُهتدابمو عُهَرِعاشَم

 ا
 عافك ُرّوَصُتو ةّيناسْنإلا رعاشملا َقَدْصضَأ ٌلوانكت ةَرَماعُملا ٌبُح

 .تايحضتلاب أبْعَي ْنأ نود ايلا ِهِلُكُم قيقختل ناسْنإلا

 ا 3 0 ل

 ةييراتلاو م تاتفلخلا ُدوَصُتو يحتل ِثادخَأ
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